Udlændingestyrelsens skemaguide
15. april 2016
Denne skemaguide er tænkt som en hjælp til dig, som skal indgive en ansøgning til Udlændingestyrelsen. Du kan bruge guiden, hvis din
ansøgning drejer sig om visum (kort ophold), familiesammenføring, arbejde som religiøs forkynder, tidsbegrænset forlængelse eller
permanent opholdstilladelse.
Guiden kan hjælpe dig med at finde det skema, som passer til din situation. Guiden er inddelt i fem grupper:
 Skemaguide 1: Hvis du skal søge om visum (kort ophold)
 Skemaguide 2: Hvis du 1. gang skal søge om opholdstilladelse i Danmark
 Skemaguide 3: Hvis du skal søge om forlængelse af en tidsbegrænset opholdstilladelse.
 Skemaguide 4: Hvis du skal søge om permanent opholdstilladelse.
 Skemaguide 5: Hvis du skal søge om opholdskort, pas, tilbagerejsetilladelse mv.
Bemærk: For visse ansøgningstyper er der krav om obligatorisk digital (online) selvbetjening eller brug af papirbaseret ansøgningsskema,
medmindre du er undtaget fra dette krav. Obligatoriske skemaer og online løsninger er markeret med rød stjerne (*) i guiden.
Klik på titlen på et skema eller en online løsning for at hente skemaet (pdf) eller for at gå direkte til online løsningen på www.nyidanmark.dk
Du kan læse mere om betingelserne for opholdstilladelse og om, hvordan du søger på www.nyidanmark.dk. Hvis du er i tvivl, kan du
kontakte Udlændingestyrelsen.

Udlændingestyrelsen – Ryesgade 53 – DK 2100 København Ø – Tlf. +45 35 36 66 00 – www.nyidanmark.dk

1: Visum (kort ophold)
Visumansøgning
Du ønsker

Skema

Visum (kort ophold)

VS1: Schengenvisum

Forlængelse af visum (kort ophold)

VS2: Forlængelse af visum

Invitation til visumansøgning
Du ønsker
Forhåndsgodkendelse af virksomhed til modtagelse af
visumbesøg

Skema/løsning
VF1 online: Forhåndsgodkendelse af virksomhed *

Invitation til ansøgning om:
Fra forhåndsgodkendt
virksomhed
Forretningsvisum
Fra ikke forhåndsgodkendt
virksomhed
Visum til privatbesøg

VF2 online: Invitation af visumpligtig forretningsforbindelse
VU1: Invitation til ansøgning om forretningsvisum
Bemærk: Dette skema findes også som digital selvbetjeningsløsning på www.nyidanmark.dk:
VU1 online
VU2: Invitation til ansøgning om visum til privatbesøg
Bemærk: Dette skema findes også som digital selvbetjeningsløsning på www.nyidanmark.dk:
VU2 online

Visum til kulturelt arrangement, undervisning, kursus,
sportsarrangement el.lign.

VU3: Invitation til ansøgning om visum til kulturelt arrangement, undervisning, kursus, sportsarrangement
el.lign.

Visum til sømænd

VU4: Invitation til ansøgning om visum til sømænd

*) Obligatorisk digital (online) selvbetjeningsløsning.

2: Opholdstilladelse i Danmark
Du ønsker

Skema

Opholdstilladelse i Danmark på baggrund af:
Familiesammenføring
(ægtefælle/samlever)

samtidig med
forælder
Familiesammenføring
(børn)
ikke samtidig
med forælder

Herboende ægtefælle har asyl

FA10: Ægtefællesammenføring, hvor den herboende ægtefælle har asyl *

Øvrige

FA1: Ægtefællesammenføring *

Herboende forælder har asyl

FA11: Familiesammenføring for børn, hvor den herboende forælder har asyl (søger
samtidig med forælder) *

Øvrige

FA6: Familiesammenføring for børn (søger samtidig med forælder) *

Herboende forælder har asyl

FA12: Familiesammenføring for et barn, hvor den herboende forælder har asyl (søger ikke
samtidig med forælder) *

Øvrige

FA7: Familiesammenføring for børn (søger ikke samtidig med forælder) *

Familiesammenføring (øvrige familiemedlemmer)

SG1: Familiesammenføring med øvrige familiemedlemmer *

Familiesammenføring (forældre og søskende til uledsaget barn)

SG2: Familiesammenføring for forældre og søskende til et uledsaget mindreårigt barn i
Danmark *

Tidligere dansk statsborgerskab, dansk afstamning eller
tilhørsforhold til det danske mindretal i Sydslesvig

SG3: Opholdstilladelse i Danmark på baggrund af tidligere dansk statsborgerskab, dansk
afstamning eller tilhørsforhold til det danske mindretal i Sydslesvig

Arbejde som religiøs forkynder, missionær, nonne eller munk

RF1: Opholdstilladelse i Danmark til religiøs forkynder, missionær, nonne eller munk

Udenlandsk barn født i Danmark

BO1: Ansøgning om opholdstilladelse til barn født i Danmark

Opholdstilladelse i Danmark som medfølgende familiemedlem til
religiøs forkynder, missionær, nonne eller munk

RF2: Opholdstilladelse som medfølgende familiemedlem til religiøs forkynder, missionær,
nonne eller munk

Få en anden person til Danmark

*) Obligatorisk papirbaseret ansøgningsskema.

Hvis du ønsker at få en anden person til Danmark, skal du være opmærksom på, at det er
denne person, der formelt set er ansøger, da han/hun skal søge om ret til at opholde sig i
Danmark. Brug derfor de ansøgningsskemaer, som er beregnet på hans/hendes situation.

3: Tidsbegrænset forlængelse af opholdstilladelse i Danmark
Familiesammenføring og asyl
Du har

Opholdstilladelse som
familiesammenført barn, og du er i dag:

Barn
(under 18 år)

Du ønsker

Opholdstilladelse som
familiesammenført ægtefælle

Voksen
(over 18 år)

Opholdstilladelse på
baggrund af asyl (flygtning),
og du er i dag:
Barn
(under 18 år)

Voksen
(over 18 år)

AS2

Tidsbegrænset forlængelse
af din opholdstilladelse i
Danmark

FA4-5 online *

FA3 online *

AS1

Bemærk: Dette skema findes også
som digital selvbetjeningsløsning på
nyidanmark.dk:
AS1-2 online

*) Obligatorisk digital (online) selvbetjeningsløsning.

Religiøse forkyndere og andet
Du har
Du ønsker
Tidsbegrænset forlængelse
af din opholdstilladelse i
Danmark

Opholdstilladelse som
religiøs forkynder, nonne
eller munk

RF1

Opholdstilladelse som
medfølgende familiemedlem til
religiøs forkynder, nonne eller
munk
RF2

Opholdstilladelse på andet grundlag end
familiesammenføring, asyl eller religiøs
forkynder

SG4

4: Permanent opholdstilladelse i Danmark
Du har

Opholdstilladelse som
familiesammenført
ægtefælle eller barn

Opholdstilladelse på
baggrund af asyl
(flygtning)

Du ønsker

Opholdstilladelse
på baggrund af
arbejde eller
studier

Opholdstilladelse
som medfølgende
familiemedlem til
udlænding som
arbejder eller
studerer i DK

Opholdstilladelse på
andet særligt
grundlag

TU4 *

Permanent
opholdstilladelse i Danmark

TU1-4 online *

TU1-4 online *

Bemærk: Dette skema findes også som
digital selvbetjeningsløsning på
nyidanmark.dk:

TU1-4 online *

TU1-4 online
*) Obligatorisk digital (online) selvbetjeningsløsning eller papirbaseret ansøgningsskema. Hvis Udlændingestyrelsen stiller en digital selvbetjeningsløsning til rådighed for
en ansøgningstype med obligatorisk papirbaseret ansøgningsskema, er det valgfrit, om man vil bruge den digitale løsning eller skemaet.

5: Øvrige skemaer
Du ønsker

Skema/løsning

Nyt opholdskort

KO1/US online: Opholdskort på asyl- og familiesammenføringsområdet *

Tilbagerejsetilladelse

TBT/US: Tilbagerejsetilladelse på asyl- og familiesammenføringsområdet

Pas (konventions- eller fremmedpas)

PA1-2 online: Pas til udlænding i Danmark *

Forlænget gyldighed af pas (konventions- eller
fremmedpas)

PA2: Forlænget gyldighed af pas
Bemærk: Dette skema findes også som digital selvbetjeningsløsning på nyidanmark.dk:
PA1-2 online

Dispensation fra bortfald

BF1/US: Dispensation fra bortfald af opholdstilladelse på asyl- og familiesammenføringsområdet

Opholdstilladelse ikke
anses som bortfaldet

Børn ikke samtidig med
voksen

BF3:

Øvrige

BF2/US: Opholdstilladelse skal ikke anses for bortfaldet

Opholdstilladelse skal ikke anses for bortfaldet (børn, som ikke ansøger sammen med voksne)

Ophævelse af rejsebegrænsning

G: Ophævelse af rejsebegrænsning

Ændring af personlige data

PE1/US: Ændring af personlige data

*) Obligatorisk digital (online) selvbetjeningsløsning.

